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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 
szóló 2003/96/EK irányelv (a továbbiakban: energiaadóról szóló irányelv) módosításáról 
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat általános célja, hogy az energia adóztatásának 
módját oly módon szervezze át, hogy azzal elő lehessen mozdítani az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és energiahatékony gazdaságra való átállást, illetve el lehessen kerülni a belső 
piaci problémákat. A javaslat célja, hogy biztosítsa a különféle energiaforrások következetes 
kezelését, hogy megfelelő keretet nyújtson a megújuló energiaforrások adóztatásához, 
valamint hogy keretet szabjon a CO2-adóztatás használatához.

Ennek érdekében az energiaadóról szóló felülvizsgált irányelv javasolja az energiatermékekre 
kivetett minimális adókulcs két részre bontását:

1. az energiatermék CO2-kibocsátásán alapuló CO2-adó, amelyet minden tonna kibocsátott 
CO2 után 20 euróban rögzítenek;

2. az általános energiafogyasztásra kivetett adó, amely a GJ-ban mért energiatartalmon alapul, 
függetlenül attól, hogy milyen energiatermékről van szó.

Az előadó álláspontja:

Az ITRE előadója üdvözli az energiaadóról szóló irányelv javasolt felülvizsgálatának 
célkitűzéseit, különösen azt, hogy az irányelvet jobban összhangba hozza az EU energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseivel. Az előadó ugyanakkor aggódik amiatt, hogy a 
javaslat milyen hatást gyakorolhat a tagállamok mérlegelési jogkörére, amelyet a Lisszaboni 
Szerződés biztosít számukra az energiamix megválasztása vonatkozásában. A javaslat jelentős 
hatást gyakorol majd a tagállamok energiaadó-rendszerekkel kapcsolatos függetlenségére, 
illetve az energiapiacon működő vállalkozásokra. Az uniós szintű fellépést ezért részletesen 
meg kell indokolni, és a fellépésnek összhangban kell állnia a javasolt jogalappal. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálat nem tartalmaz „részletes nyilatkozatot”, 
amelynek alapján meg lehetne ítélni a szubszidiaritás (és az arányosság) elvével való 
összhangot, ahogyan azt a (2. számú) jegyzőkönyv 5. cikke előírja. A javaslat ugyan nem 
tartozik az Unió és a tagállamok közötti megosztott hatáskör alá, az előadó megjegyzi, hogy 
az energiaadóról szóló irányelv javasolt felülvizsgálata nem minden tekintetben korlátozódik 
a célok eléréséhez szükséges intézkedésekre, és hogy a döntést amúgy is az uniós 
polgárokhoz legközelebbi szinten kellene meghozni. Az e vélelemből való kiindulást nem 
szabad magától értetődőnek venni, hanem azt kellő részletességgel és egyértelműséggel kell 
megindokolni ahhoz, hogy az uniós polgárok megérthessék azokat a minőségi és mennyiségi 
okokat, amelyek uniós szintű fellépést tesznek szükségessé. 

Az előadó az energiaadóról szóló irányelv javasolt módosításával járó gazdasági és a 
társadalmi-gazdasági hatások némelyikét is aggasztónak tartja.

Az előadó hangsúlyozza elsősorban, hogy az energiaadóról szóló jelenlegi irányelv 
felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések által az egyes tagállamok gazdaságára gyakorolt 
hatásokat alapos elemzés alá kellett volna vetni, az energiaadóról szóló felülvizsgált 
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irányelvnek pedig rugalmas és reális, az egyes nemzeti gazdaságokhoz illeszkedő 
megoldásokat kellett volna javasolnia. Az előadó arra is emlékeztet, hogy reális átmeneti 
időszakokra van szükség.

Az előadó sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság javaslata nem veszi kellő mértékben 
figyelembe az iparpolitikát. Az energiaadóról szóló irányelv felülvizsgálata a fűtőanyagok 
energiatartalmán alapuló közös energiaadót vezet be, amely a legtöbb tagállamban jelentős 
változtatásokat tesz majd szükségessé a különféle adónemekből származó adószintek 
vonatkozásában. Fontos valamennyi iparágra és üzleti ágazatra vonatkozó hatásvizsgálatot 
végezni annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az európai versenyképességet. Az 
energiaadóról szóló irányelv felülvizsgálatának nem munkahelyek elvesztését okozó szabad 
piaci zavarokat eredményeznie. Biztosítani kell továbbá a többi politikai területtel való 
összhangot. 

A minimális adómértéket legutóbb 2003-ban határozták meg, és az előadó is elfogadja, hogy 
indokolt a felülvizsgálat a kumulált infláció figyelembe vétele céljából, valamint annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítani lehessen a különféle tüzelőanyagok környezeti 
hatásait is figyelembe vevő, ténylegesen egységes piaci keretet. Az előadó megállapítja 
azonban, hogy a minimális adómérték automatikus indexálása révén a tagállamok 
elveszítenék ellenőrzésüket a jövőbeni minimális uniós adómérték felett. Az előadó attól is 
tart, hogy az Európai Bizottság által javasolt irányelv végrehajtása áremelkedést idézne elő 
például a szén, a földgáz, a fűtőolaj és a dízelolaj esetében, és ez közvetlen negatív szociális 
hatásokkal járna a végfelhasználók által a fűtésért és késztermékekért fizetendő árak 
emelkedése miatt. Az energiafogyasztás általános adóztatásának automatikus kiigazítása 
ésszerűtlen és aránytalan terheket róhat a végfelhasználóra. Az előadó emlékeztet rá, hogy a 
fűtőanyagok ára az elmúlt években már jelentős mértékben emelkedett. 

Az előadó attól tart, hogy az energiaadóról szóló irányelv felülvizsgált változatában a 
tagállamoknak biztosított mozgástér korlátozása következtében a mezőgazdasági, kertészeti 
vagy halgazdálkodási tevékenységekhez és az erdészethez hasonló ágazatokban emelkednek 
majd az energiával és tüzelőanyagokkal kapcsolatos költségek.

Az előadó szerint a tagállamoknak továbbra is jogosultnak kell lenniük nemzeti 
adóstruktúrájuk, valamint az energiatermékekre vonatkozó nemzeti adómértékek közötti 
viszonyszámok meghatározására. Az előadó emlékeztet rá, hogy a levegőminőséggel és a 
szén-dioxiddal kapcsolatos uniós szabályozások jelentős beruházásokat tettek szükségessé, 
ezért például a dízelolaj és a benzin eltérő adóztatásának továbbra is a benzinnél 
energiahatékonyabb és alacsonyabb CO2-kibocsátású dízelolaj használatára kell ösztönöznie, 
és a dízelre kivetett adónak nem szabad magasabbnak lennie a benzin adójánál.

MÓDOSÍTÁSOK

 az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
elemeire ugyanazon minimum 
adómértékeket kell alkalmazni az azonos 
felhasználási célú energiatermékek esetén.
Ugyancsak az adósemlegesség érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában
egyenlő legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben az adómértékek 
kiegyenlítésére átmeneti időszakot kell 
előírni.

(8) Az adósemlegesség biztosítása 
érdekében az energiaadóztatás egyes 
elemeire minimum adómértékeket kell 
alkalmazni az azonos felhasználási célú 
energiatermékek esetén. Ugyancsak az 
adósemlegesség érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben ilyen minimum 
adómértékek kerültek megállapításra, az 
összes érintett termék vonatkozásában
egyenértékű legyen a nemzeti adóztatás 
mértéke. Indokolt esetben átmeneti 
időszakot kell előírni.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak továbbra is jogosultnak kell lenniük nemzeti adóstruktúrájuk, valamint az 
energiatermékekre vonatkozó nemzeti adómértékek közötti viszonyszámok meghatározására.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az üzemanyagok esetében – az 
eredendően jórészt üzleti felhasználására 
szánt és ezért hagyományosan 
alacsonyabb mértékkel adóztatott –
gázolajra alkalmazandó kedvezőbb 
minimum adómérték torzító hatást okoz a 
gázolaj legfőbb versenytársára, a benzinre 
nézve. A 2003/96/EK irányelv 7. cikke 
ezért rendelkezik a gázolajra alkalmazott 
minimum adómérték benzinre alkalmazott 
adómértékhez való fokozatos 

törölve
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hozzáigazításának első lépéseiről. 
Folytatni kell ezt a hozzáigazítást és 
fokozatosan el kell jutni egy olyan 
állapothoz, ahol az gázolaj és a benzin 
azonos mértékkel adózik.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A 2003/96/EK irányelv 15. cikkének 
(3) bekezdése alapján a tagállamok a 
mezőgazdasági, kertészeti vagy 
haltenyésztési munkálatokra és az 
erdőgazdálkodásra nemcsak az üzleti célú 
felhasználásokra általában alkalmazható 
rendelkezéseket, hanem nulláig 
csökkenthető adómértéket is 
alkalmazhatnak. Elemzések rámutattak, 
hogy az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében e lehetőség 
fenntartása az energiahatékonyság terén 
elérendő eredményekhez való kapcsolása 
nélkül ellentétes lenne az EU tágabb 
politikai célkitűzéseivel. A CO2-
kibocsátáshoz kapcsolódó adóztatást 
illetően az érintett ágazatok adóügyi 
megítélését össze kell hangolni az ipari 
ágazatokra vonatkozó szabályokkal. 

törölve

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani a 15. cikk (3) bekezdését, és a tagállamok számára biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy az energiatermékekre vonatkozóan maximális rugalmassággal 
határozhassák meg azt az adószintet, amelyet a legmegfelelőbbnek tartanak mezőgazdaságuk 
számára.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ezen irányelvben előírt 
mentességek, eltérő adómértékek és 
adókedvezmények sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják azt, hogy 
amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenlő
adómértékek kerülnek megállapításra. A 
15. cikk (1) bekezdése i. pontjának 
sérelme nélkül az I. melléklet 
A. táblázatában említett üzemanyagokra 
ez 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

(3) Az ezen irányelvben előírt 
mentességek, eltérő adómértékek és 
adókedvezmények sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják azt, hogy 
amennyiben az adott felhasználásra 
vonatkozóan az I. melléklet minimum 
adómértéket állapít meg, az ezen 
felhasználásra szánt termékre egyenértékű
adómértékek kerülnek megállapításra.

Or. en

Indokolás

Lásd a (12) preambulumbekezdést.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában, 
minden olyan felhasználást, amelyre 
vonatkozóan minimum adómérték került 
megállapításra az I. melléklet A., B. és 
C. táblázatában, egyazon felhasználásnak 
kell tekinteni.

törölve 

Or. en
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Indokolás

Lásd a (12) preambulumbekezdést.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiafogyasztás általános 
adóztatása tekintetében ezen irányelvben 
megállapított minimum adómértékeket 
2016. július 1-jétől kezdődően három 
évente ki kell igazítani az Eurostat által 
közzétett – az energia és a feldolgozatlan 
élelmiszerek nélkül számított –
harmonizált fogyasztói árindex 
alakulásának megfelelően. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az így megállapított minimum 
adómértékeket.

törölve

Or. en

Indokolás

A minimális adómérték automatikus indexálása révén a tagállamok elveszítenék 
ellenőrzésüket a jövőbeni minimális uniós adómérték felett.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimum adómértékek az euróban 
kifejezett bázisösszeg növelése vagy 
csökkentése formájában automatikusan 
kiigazításra kerülnek az indexnek az előző 
három naptári évben bekövetkezett 
százalékos változásának megfelelően. Ha 

törölve
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a százalékos változás az utolsó kiigazítás 
óta kevesebb mint 0,5 %, nem kerül sor 
kiigazításra.

Or. en

Indokolás

A minimális adómérték automatikus indexálása révén a tagállamok elveszítenék 
ellenőrzésüket a jövőbeni minimális uniós adómérték felett.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont 
2003/96/EK irányelv
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől, 2015. január 1-jétől 
és 2018. január 1-jétől az üzemanyagokra
az I. melléklet A. táblázatában 
meghatározott minimum adómértékek 
alkalmazandók.

Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt az
üzemanyagokra vonatkozó minimum 
adómértékekről.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak továbbra képesnek kell lenniük a jövőbeni minimális uniós adómértékek 
ellenőrzésére.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/96/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. január 1-jétől a (2) bekezdésben 
meghatározott célokra üzemanyagként 
felhasznált termékekre alkalmazandó 
minimum adómértékeket az I. melléklet 

(1) Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt az e cikk (2) 
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B. táblázata szerint kell megállapítani. bekezdésben meghatározott célokra 
üzemanyagként felhasznált termékekre 
alkalmazandó minimum adómértékekről.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
2003/96/EK irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől a tüzelő-, 
fűtőanyagokra alkalmazandó minimum 
adómértékeket az I. melléklet C. táblázata 
szerint kell megállapítani.

Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt a 
fűtőanyagokra vonatkozó minimum 
adómértékekről.

Or. en

Indokolás

Lásd a 8. cikk (1) bekezdését.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
2003/96/EK irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jétől a villamos energiára
alkalmazandó minimum adómértékeket az 
I. melléklet C. táblázata szerint kell 
megállapítani.

Az Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, a Bizottság 
jelentése és javaslata alapján a Tanács 
egyhangú határozattal dönt a villamos 
energiára vonatkozó minimum
adómértékekről.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 8. cikk (1) bekezdését.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2003/96/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára
akár nulla adómértéket is alkalmazhatnak
az energiafogyasztás általános adóztatása 
tekintetében. A kedvezményezettek 
számára olyan feltételeket kell szabni, 
amelyek nagyjából azzal egyenértékű 
energiahatékonyságot eredményeznek, 
mintha az európai uniós minimum 
adómértéket alkalmazták volna.

(3) A tagállamok mezőgazdasági, 
kertészeti vagy az akvakultúrával 
kapcsolatos munkálatokra, és az 
erdőgazdálkodásban felhasznált 
energiatermékekre és villamos energiára
egy nulláig is csökkenthető adómértéket is 
alkalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a jövőben is alkalmazhassanak nulláig is 
csökkenthető adómértéket a mezőgazdasági, kertészeti vagy az akvakultúrával kapcsolatos 
munkálatokra, és az erdőgazdálkodásra.


